
(ศถ.๑) 

คําขออนญุาตสรางวัด 

 

เขียนที่........................................ 

................................................... 

................................................... 

วันที่.............เดือน........................พ.ศ................... 

เรื่อง ขออนุญาตสรางวัด 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด..................... 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

  ๒. หนังสือสัญญายกที่ดินใหสรางวัด / หนังสือยินยอมของคูสมรส 

  ๓. แผนที่แสดงท่ีตั้งสถานที่ ที่ขออนุญาตสรางวัด 

  ๔. แผนผังแสดงเขตที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรางภายในที่ดินที่จะใชสรางวัด 

๕. ภาพถายที่ดินที่ใชสรางวัด หรือ เสนาสนะในพ้ืนที่สรางวัด 

๖. สําเนาทะเบียนบาน / บัตรประจําตัวประชาชน / ของผูขออนุญาตสรางวัด และคูสมรส 

๗. อ่ืนๆ 

ขาพเจา..................................................อายุ............ป  สัญชาติ.................เชื้อชาติ................. 

ศาสนา..............................อาชีพ............................................อยูบานเลขที่..........................หมูที่.........................           

ตําบล...............................อําเภอ.........................จังหวัด..............................ขออนุญาตสรางวัดมีรายการตอไปนี ้

๑. ที่ดินที่ขออนุญาตสรางวัดอยูบาน......................................ถนน............................. 

หมูที่..................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด........................ 

๒. ที่ดินที่ขออนุญาตสรางวัดเปนกรรมสิทธิ์ของ.......................................................... 

มีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน O น.ส.๓ O น.ส.๓ ก O น.ส.๓ ข O โฉนดท่ีดิน 

เลขที่……………………………………………………………….. 

มีเนื้อที่..................ไร...............งาน................ตารางวา   

O อื่นๆ.......................................................................... 

ตามสําเนาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินที่แนบทายคําขออนุญาตนี้ 

๓. กรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

 ๓.๑ กรณีที่ดินเอกชน 

 (ชื่อเจาของกรรมสิทธิ์)............................................................................................

ตามขอ ๒ ไดทําหนังสือสัญญายกที่ดินใหสรางวัด (ศถ.๒) ไวตอผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

เมื่อวันที่.....................เดือน....................................พ.ศ................................ 

 

 

 



- ๒ – 

 

๓.๒ กรณีที่ดินของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

 (ชื่อหนวยงานผูดูแลท่ีดิน)......................................................................................

ตามขอ ๒ โดยไดมหีนังสืออนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือสรางวัดตอผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

ตามหนังสือ...................................................................เมื่อวันที่................เดือน...............................พ.ศ............. 

มีเขต ทิศเหนือ ยาว.........................เมตร  จด........................................... 

ทิศใต  ยาว..........................เมตร  จด........................................... 

ทิศตะวันออก ยาว..........................เมตร  จด........................................... 

ทิศตะวันตก ยาว..........................เมตร  จด........................................... 

ตามหนังสือ....................................................................................................................แนบทายคําขออนุญาตนี้ 

๔. จํานวนเงินและสัมภาระที่จะกอสรางมีอยูแลว ดังนี้ เงินสด..........................................บาท 

วัสดุกอสรางมีมูลคา........................................................บาท รวมทั้งสิ้น......................................................บาท 

๕. ที่ตั้งวัดอยูหางจากวัดที่ถูกตั้งตามกฎหมาย 

(๑) ทิศเหนือ มีวัด...............................................ตั้งอยูที่บาน.................................หมูที่...........

ตําบล........................................อําเภอ.................................จังหวัด..........................ระยะหาง.......................กม. 

(๒) ทิศใต มีวัด....................................................ตั้งอยูที่บาน.................................หมูที่...........

ตําบล........................................อําเภอ.................................จังหวัด..........................ระยะหาง.......................กม. 

(๓) ทิศตะวันออก มีวัด...............................................ตั้งอยูที่บาน.........................หมูที่...........

ตําบล........................................อําเภอ.................................จังหวัด..........................ระยะหาง.......................กม. 

(๔) ทิศตะวันตก มีวัด...............................................ตั้งอยูที่บาน...........................หมูที่...........

ตําบล........................................อําเภอ.................................จังหวัด..........................ระยะหาง.......................กม. 

ตามแผนที่แสดงท่ีตั้งสถานที่ขออนุญาตสรางวัด ที่แนบทายคําขออนุญาตนี้ 

๖. เม่ือขาพเจาไดรับอนุญาตใหสรางวัดแลว จะจัดการกอสรางเสานาสนะและถาวรวัตถุตามที่ไดรับ

อนุญาตตามกฎกระทรวง โดยจะทําการปลูกสรางเสนาสนะและถาวรวัตถุใหแลวเสร็จ พรอมที่จะเปนที่พํานัก

ของพระภิกษุสงฆได  

๗. เมื่อไดประกาศตั้งเปนวัดแลว จะไดรับการบํารุงสงเสริมและเปนประโยชนแกประชาชนในการ

ประกอบศาสนกิจในทองที่ จํานวน.................................คน 

 

 

 

/๘. การขออนุญาตสรางวัด….. 



- ๓ – 

 

 ๘. การขออนุญาตสรางวัดในครั้งนี้ เนื่องจากมีความจําเปนตามสภาพแหงทองที่ ขาพเจาจะ

ขอยกเวนหลักเกณฑ ดังนี้   

๘.๑ กรณีที่ดินท่ีใชสรางวัดมีเนื้อที่นอยกวา ๖ ไร (โปรดระบุเหตุผล ความจําเปน และประโยชนท่ี

ประชาชนในทองถิ่นจะไดรับจากการสรางวัดนั้น) 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 ๘.๒ กรณีที่วัดอ่ืนตั้งอยูในระยะ ๒ กิโลเมตร (โปรดระบุเหตุผล ความจําเปน และประโยชนที่

ประชาชนในทองถิ่นจะไดรับจากการสรางวัดนั้น) 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 ๘.๓ กรณีที่มีประชาชนในทองที่ไมถึงหนึ่งพันคน (โปรดระบุเหตุผล ความจําเปน และประโยชนที่

ประชาชนในทองถิ่นจะไดรับจากการสรางวัดนั้น) 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

๙. ในระหวางทําการกอสรางวัด ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีฝายบานเมืองและ

เจาคณะผูปกครองสงฆทุกประการ และเมื่อปลูกสรางเสร็จและจะรายงานขอตั้งวัดตามกฎกระทรวง ตอไป 

            

                   ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                  (ลงนาม)................................................ผูยื่นคาํขอ     

                                                            (................................................) 

/ความเห็นของ… 



- ๔ – 

 

 

ความเห็นของเจาคณะตําบล................................................................................................................................. 

(ลงนาม)......................................................... 

          (........................................................) 

เจาคณะตําบล................................................. 

วันที่...............เดือน........................พ.ศ............ 

 

ความเห็นของเจาคณะอําเภอ................................................................................................................................ 

(ลงนาม)......................................................... 

          (........................................................) 

เจาคณะอําเภอ............................................... 

วันที่...............เดือน.......................พ.ศ............. 

 

ความเห็นของนายอําเภอ...................................................................................................................................... 

(ลงนาม)......................................................... 

          (........................................................) 

นายอําเภอ...................................................... 

วันที่.............เดือน.........................พ.ศ............ 

 

ความเห็นของเจาคณะจังหวัด............................................................................................................................... 

(ลงนาม)......................................................... 

          (........................................................) 

เจาคณะจังหวัด............................................... 

วันที่...............เดือน.......................พ.ศ............ 

 

 

 

 

 

 

 



(ศถ.๒) 

หนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินใหสรางวัด 

 

เขียนที่.................................................. 

....……………………………………………….. 

วันที่.............เดือน........................พ.ศ.................... 

ขาพเจา.....................................................................................................................อายุ.....................ป     

ฐานะการสมรส  ( ) โสด  ( ) สมรส  ( ) หมาย 

อยูบานเลขที่................หมูที่.............ตําบล...............................อําเภอ..........................จังหวัด............................ 

ถือบัตรประจําตัว  ( ) ประชาชน ( ) ขาราชการ ( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

เลขที่......................................ออกใหโดย...................................เมื่อวันที่............เดือน....................พ.ศ..............

ขอทําหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินใหสรางวัด ไวกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีขอความดังตอไปนี้ 

 ขาพเจาสัญญาวาจะยกที่ดินที่ปลอดภาระผูกพันใดๆตามกฎหมาย ซึ่งอยู ณ บาน.................................

หมูที.่................ตําบล...................................อําเภอ..........................................จังหวัด.........................................

เนื้อที่..............ไร.................งาน............ตารางวา ซึ่งขาพเจามีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง คือ 

( ) โฉนดที่ดิน     ( ) น.ส. ๓   ( ) น.ส.๓ ก   ( ) น.ส. ๓ ข เลขที่........................ท่ีแนบมาพรอม นี้มีแนวเขต คือ 

  ทิศเหนือ ยาว........................เมตร  จด........................................................................ 

ทิศใต  ยาว.........................เมตร จด........................................................................ 

ทิศตะวันออก ยาว.........................เมตร จด........................................................................ 

ทิศตะวันตก ยาว.........................เมตร จด........................................................................ 

เพ่ือสรางวัด โดย (นาย,นาง,นางสาว).........................................................................................เปนผูขออนุญาต 

 เม่ือประกาศตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษาแลว ขาพเจาตกลงโอนที่ดินพรอมทั้งอาคารสิ่งปลูกสรางใหแก

วัดที่ตั้งข้ึนภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการใหความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 

 เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา 

  (ลงนาม)...........................................ผูใหสัญญา 

(............................................) 

(ลงนาม).............................................ผูรับสัญญา 

(............................................) 

(ลงนาม)................................................พยาน 

(..............................................) 

(ลงนาม)..............................................พยาน 

(............................................) 



หนังสือยินยอม 

 

ทําที่.............................................. 

..................................................... 

..................................................... 

วันที่..............เดือน.........................พ.ศ................... 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา.........................................................................................อายุ...................ป 

อยูบานเลขที่..............หมูที่...........ถนน......................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................

จังหวัด..........................ซึ่งเปน สามี/ภรรยา โดยถูกตองตามกฎหมายของ...........................................................

ขอใหความยินยอมแก...............................................ในอันที่จะทํานิติกรรม.........................................................

กับ.............................................................................................................. 

 

(ลงนาม).........................................................สามี/ภรรยา 

ผูใหความยินยอม 

 

ขาพเจา..............................................................................................ขอรับรองวาเปนลายมืออันแทจริง

ของ...............................................................................ซึ่งเปน สามี/ภรรยา ของขาพเจาจริง 

 

 

(ลงนาม)..................................................ผูรับรอง 

(................................................) 

 

(ลงนาม)....................................................พยาน 

(..................................................) 

 

(ลงนาม)....................................................พยาน 

                                                          (...................................................) 

 

 

 

 

 

 



หนังสือยินยอมใหดําเนินการขออนุญาตสรางวัด 

 

 

เขียนที่.................................................. 

............................................................. 

…………………………………………………….. 

วันที่.............เดือน........................พ.ศ.................... 

ขาพเจา.....................................................................................................................อายุ.....................ป      

อยูบานเลขที่................หมูที่.............ตําบล...............................อําเภอ..........................จังหวัด............................ 

ไดถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินซึง่ตั้งอยู ณ บาน.................................................................................. 

หมูที่...................ตําบล.............................อําเภอ.............................................จังหวัด.......................................... 

ยินยอมให.................................................................................................................อายุ.....................ป      

อยูบานเลขที่................หมูที่.............ตําบล...............................อําเภอ..........................จังหวัด............................ 

เปนผูดําเนินการขออนุญาตสรางวัด ณ บาน......................................................................................................... 

โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคบั หรือกฎกระทรวงที่เก่ียวของจนแลวเสร็จ 

 

 

  (ลงนาม)..................................................ผูใหความยินยอม 

                                                                 (................................................) 

 

  (ลงนาม)........................................................ผูขออนุญาตสรางวัด 

                                                                 (..................................................) 

 

                                                      (ลงนาม)....................................................พยาน 

                                         (...................................................) 

 

                                                      (ลงนาม)....................................................พยาน 

                                         (...................................................) 

 

 

 


